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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БРУСАРЦИ 
 

            3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 
 www.brusartsi.com, e-mail : brusartsi_obs@abv.bg 

      
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
от Протокол № 19 
от заседанието на 27.12.2012 г. 
по точка 8 от дневния ред 
 
 
 
Относно: Приемане План за работа на Общински Съвет гр. Брусарци, обл. 
Монтана за периода 01.01.2013г. – 30.06.2013г. 
 
 

РЕШЕНИЕ № 130 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Брусарци 

 
РЕШИ: 

 
Приема   

ПЛАН ЗА РАБОТА 
 

на Общински съвет гр. Брусарци, обл. Монтана за периода 01.01.2013г. – 30.06.2013г. 
 

1. Заседанията на Общински съвет се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца; 

2. Заседанията на постоянните комисии се провеждат от 20-то до 30-то число на месеца; 

3. Материалите за разглеждане в постоянните комисии се внасят при техническия 

сътрудник Ангелина Борисова до 15-то число на месеца. 

Месец януари 2013г. 
 
1. Актуализация на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.-31.12.2013г. 
    Докладва: Кмета на община Брусарци 
2. Отчет за извършено дофинансиране на фирмата, осъществяваща обществен превоз на 
пътници по утвърдено разписание на територията на Община Брусарци за периода 01.12.- 
31.12.2012г. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
3. Приемане на План за действие на Община Брусарци за подкрепа на интеграционните 
политики /2012-2014/. 
                          Докладва: Кмета на община Брусарци 
4. Приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на еднократна безвъз-мездна 
финансова помощ на физически лица.  
               Докладва: Кмета на община Брусарци 
5. Отчет за изпълнението на решенията на Общински Съвет Брусарци за периода от 
30.06.2012г. до. 31.12.2012г. 
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                                                Докладва: Кмета на община Брусарци 
6. Отчет  за дейността  на Общински съвет Брусарци за периода 30.06.-31.12.2012г. 
                                                Докладва: Катя Додева - Председател на ОбС 
7. Отчет за изпълнение на „Програма за овладяване на популацията на безстопанствени-те 
кучета на територията на община Брусарци”. 
                                                 Докладва: Кмета на община Брусарци  

 
Месец февруари 2013г. 

 
1.Отчет за изпълнението на бюджета на Община Брусарци за периода 01.01.-31.12.2012г 
              Докладва: Кмета на община Брусарци 
2. Приемане на бюджета на Община Брусарци за 2013г.          
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
3. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 
управление за 2012г. 
                         Докладва: Кмета на община Брусарци 
4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2013г. 
                         Докладва: Кмета на община Брусарци 
5. Приемане на общинска програма /2013 г./ за полагане на обществено полезен труд във връзка 
с чл.12 ал.1 от ППЗСП от безработни лица, получаващи месечна помощ по реда на чл.9 от 
ППЗСП. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
6. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Брусарци. 
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци 
7. Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на Община Брусарци. 
                         Докладва: Кмета на община Брусарци 
8. Определяне на общински терен за изграждане на приют за безстопанствени кучета.                            
                                               Докладва: Кмета на община Брусарци                       
 

Месец март 2013г. 
 

1. Определяне на правила и такси за ползване на общински пасища и мери за 2013г. 
             Докладва: Кмета на община Брусарци 
2. Отчет за изпълнение на „Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждане на 
продуктивни животни за лични нужди на територията на община Брусарци”. 
                                              Докладва: Кмета на община Брусарци 
 
3. Отчет за изпълнение на „Наредба за регулиране броя на безстопанствените кучета и котки и 
придобиване, притежаване и отглеждане на животни – домашни любимци на територията на 
община Брусарци”. 
                                         Докладва: Кмета на община Брусарци 
4. Отчет за изпълнение на „Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от 
общински поземлен фонд”. 
                                         Докладва: Кмета на община Брусарци 
5. Отчет за изпълнение на „Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които 
трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга на територията на община 
Брусарци”. 
                                        Докладва: Кмета на община Брусарци 
6. Приемане на Годишен доклад за 2012г. относно изпълнението на Общински план за развитие 
на Община Брусарци 2007г. – 2013г. 
      Докладва: Кмета на община Брусарци 
7. Годишен отчет на дейността на читалищата в Община Брусарци. 
                                       Докладва: Кмета на община Брусарци 
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8. Приемане на отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето 2012г. 
                                       Докладва: Кмета на община Брусарци 
9. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2013г. 
                 Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец април 2013г. 

 
1. Отчет за изпълнението на бюджета на Община Брусарци за периода от 01.01-31.03.2012г. 
                                       Докладва: Кмета на община Брусарци 
2. Приемане на Годишен отчетен доклад за изпълнение на годишния план за развитие на 
социалните услуги в Община Брусарци за 2012г., в изпълнение на Общинска стратегия за 
развитие на социалните услуги /2011-2015г./ 
                                       Докладва: Кмета на община Брусарци 
3. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Брусарци за 2014г 
                                       Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец май 2013г. 

 
1. Отчет за изпълнение на Наредба №1 – за опазване на обществения ред в община Брусарци. 
                  Докладва: Кмета на община Брусарци 
2. Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци по предотвратяване и 
ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , 
протокол №8 от 29.04.2008г. 
                             Докладва: Кмета на община Брусарци 

 
Месец юни 2013г. 

 
1. Приемане план за работа на ОбС за периода 01.07.2013г. - 31.12.2013г. 
                                        Докладва: Катя Додева - Председателя на ОбС 
 
  
 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали - 11.  
Гласували : “за” –  11, “против” – 0 “въздържал се” -  0; 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


